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 As técnicas forenses evoluíram muito depressa nos últimos anos. É hoje possível fazer uma
reconstituição facial a partir de um crânio, as análises de ADN estão cada vez mais precisas e há até
algoritmos de pesquisa que permitem localizar pontos de interesse em imagens de videovigilância.
Carlos Farinha, director do Laboratório de Investigação Científica da PJ, explica
 
 O que mudou na ciência forense nos últimos anos?
 
 Tradicionalmente fazia-se entre quatro paredes. Hoje é diferente e não só no sentido em que usa
equipamentos portáteis. É também uma questão de levar a mesma lógica e dar portabilidade à lógica.
O rigor do laboratório já não está apenas nos tubos de ensaio. Tem de estar também em cada
abordagem de um vestígio. E é necessário rigor, mas também algum conhecimento científico. A física
ensina-nos uma série de coisas sobre as projecções de manchas de sangue, por exemplo: a forma
como impactaram, a inclinação, a velocidade. Não se trata apenas de chegar a um local e recolher
uma mancha de sangue para depois a analisar, trata-se de levar o conhecimento da física para o local.
 
 Isso permite tornar a análise dos casos mais profunda?
 
 O mundo é a três dimensões. E se estamos a comparar coisas, se tivermos pelo menos essas três
dimensões estamos a comparar melhor, porque estamos a observar melhor as coisas. Se estivermos a
captar, por exemplo, um cenário de crime a 360º, temos muito mais informação, porque não estamos
só a ver o foco de uma máquina fotográfica ou de uma câmara de filmar. Há também a noção da
multidisciplinaridade dos conhecimentos. Antigamente abríamos a gaveta da química e analisávamos
só a química. Abríamos a gaveta das impressões digitais e analisávamos só impressões digitais.
Abríamos a gaveta do biológico e analisávamos a genética e a biologia. Hoje temos muitas situações
em que o conhecimento de uma especialidade ajuda a perceber melhor a outra.
 
 Por exemplo?
 
 Uma impressão digital é um desenho que nos permite identificar quem foi a pessoa que a produziu.
Mas uma impressão digital é também uma produção da sudação e consequentemente pode ter ali um
traço biológico. Mas os perfis biológicos também têm uma componente química. E há elementos
químicos que se degradam com o tempo e há outros que aparecem com o tempo. Se calhar, no médio
prazo, faz algum sentido que a representação gráfica, ou digital, de uma trajectória balística ocorrida
em determinado espaço possa ser usada, por  exemplo, numa autópsia. O perito médico-legal está a
olhar para o lado direito do cadáver e verifica que há ali uma perfuração e até faz a linha de
continuidade e vê por onde saiu o projéctil. Depois, com essa informação, quase podemos reconstruir
aquilo que se passou desde o movimento do tiro aos salpicos, ao sítio como caiu, à lesão e ao sítio
onde foi impactado o projéctil.
 
 Todas essas técnicas podem ser vistas em séries de TV, como Dexter, por exemplo, que tornaram
moda a ciência forense.
 
 Há nessa ideia um certo preconceito que todos nós temos: associamos a palavra crime ao crime de
homicídio. No nosso imaginário é o crime por excelência, com um cadáver e uma Agatha Christie a
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dizer como é que tudo se passou [risos]. Arrisco-me a dizer que em Portugal há uns 80 mil locais do
crime e só 150 é que têm cadáveres. E há aqueles crimes que ocorrem no espaço, muito frequentes,
associados às burlas informáticas, a situações que não se conseguem localizar. E depois há outros que
são de vários locais, ou pode discutir-se se são do local onde estão a ser feitos ou do local onde estão
a produzir o impacto. As coisas podem ser mais difusas. Afinal, tiros na cabeça das pessoas não são o
principal domínio das 30 mil respostas que damos por ano. Há muito mais, há análises de
documentos, de escrita manual, de identificação humana, há n coisas que, felizmente, não têm nada a
ver com homicídios.
 
 Que outras técnicas novas podem usar?
 
 Temos usado, com alguns resultados animadores, duas vertentes de apoio à antropologia forense.
Uma é a detecção por geo-radar. É uma espécie de um carrinho que passa por um terreno e que vê a
uma profundidade de uns 2,5 metros as descontinuidades e que pode detectar um corpo ou um
objecto que esteja enterrado. Já houve umas três ou quatro situações de bom trabalho com esse
equipamento. A outra é a tentativa de reconstrução facial a partir de crânios. Por vezes é possível
determinar os chamados pontos tipificadores do rosto e reconstruir um rosto a partir de um crânio.
Mas ainda estamos num estado embrionário. Um aspecto que gostaríamos muito de desenvolver é o
chamado envelhecimento dos rostos - pegar em alguém, ir fotografando sucessivamente e ir
procurando antecipar as tendências da alteração do rosto.
 
 Para as situações de desaparecimento?
 
 Por exemplo. Não faz sentido alguém desaparecer com dez anos e 20 anos depois estarmos à procura
com a mesma fotografia. Mas também não faz sentido que nos ponhamos a adivinhar. Aliás,
costumamos dizer na polícia científica e na ciência forense que a ausência da prova não é a prova da
ausência. Nós só devemos dizer o que podemos e conseguimos sustentar. O resto não quer dizer que
não tenha acontecido ou que não exista, significa que o perito não está a ver. Nem prova o facto de
não estar, não se pode tirar a conclusão ao contrário. Tem de se pegar sempre por defeito, se
necessário. A evolução da imagem facial foi muito grande nos últimos quatro anos. Deixámos o
retrato-robô, em que juntávamos as peças, quer manualmente, quer por computador. Mas era uma
junção de peças: um nariz destes, uma boca daquelas, umas sobrancelhas assim, e o rosto aparecia
como um somatório das peças. Agora fazemos ao contrário. Procuramos partir de um rosto que possa
de alguma forma ser parecido, a partir daquelas perguntas básicas, se é homem ou mulher, se é novo
ou velho, etc. E depois começamos a esculpir a imagem ao contrário.
 
 Estão atentos à investigação científica. Mas quem toma a iniciativa de se aproximar de uma nova
técnica, como a do olfacto, por exemplo?
 
 Em 2014 fizemos 18 protocolos com dez universidades. Fizemos um no domínio das novas
substâncias psicoactivas. As novas substâncias com a capacidade de serem transformadas sob o ponto
de vista químico levantam vários problemas em termos laboratoriais. Continuam a ser as mesmas
substâncias, com os mesmos efeitos, mas com algumas alterações. Em bom rigor, já não são as
mesmas. E depois temos de estar a garimpar, à procura de padrões, de purificações, é um trabalho
quase de investigação científica. E temos ali 500 ou 600 exemplos todos os meses na toxicologia que
temos de fazer sair. Fizemos um protocolo com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e
com a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Recebemos aqui um estagiário, o material
temo-lo cá em quantidade significativa e vamos atingindo objectivos que são vantajosos para os dois
lados sem perder de vista as competências e as vocações que cada um tem.
 
 Que outros exemplos pode dar?
 
 Um dos trabalhos que temos aqui muitas vezes é analisar videovigilâncias para detectar determinado
tipo de pessoas ou movimentos. Às vezes temos 24 ou 36 horas de filmagens, e por muito que se faça
correr as imagens com alguma velocidade, se se põe demasiada velocidade, não se vê passar o que é
interessante. O Técnico teve então aqui um rapaz a estudar connosco, ele fez o grau académico que
pretendia e a nós deixou-nos um programa criado por ele que faz uma espécie de pesquisa. Agora
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atravessamos a videovigilância submetendo-a a esse filtro e sintonizando logo no sítio que precisamos
de ver. Ganhámos n horas com uma coisa simplíssima.
 
 Os crimes são hoje mais complexos?
 
 Não diria que eles estão mais complexos. Hoje há comportamentos mais fora da caixa, mas num
sentido negativo. Antigamente os meios informais de controlo eram mais evidentes, digamos que as
coisas eram mais 'tarifadas' e hoje são mais criativas. Mas a complexidade não advém propriamente
disso. Também é gerada pela própria capacidade de se saber mais a partir de cada vez menos. Se nós
temos capacidade hoje para olhar para um pingo de sangue e verificar relativamente à forma como
incidiu e depois, sendo capazes de produzir um eventual perfil de ADN, comparar o perfil e aquela
mancha, acabamos por ter que dar atenção a muito mais coisas, a tornar a abordagem, se a situação
o justificar, muito mais complexa, mais densa e mais sistemática. Coisas que antigamente não tinham
importância hoje podem ter.
 
 Isso vê-se em séries como CSI. Mas, neste caso, a parte da polícia científica parece ser
absolutamente
 
 O CSI transmite a ideia de que uma pessoa - bem apessoada, de uma maneira geral, de salto alto
[risos] - vai buscar algo, chega ali à máquina, carrega nuns botões e começa logo a aparecer uma
fotografia, e até já sabe o resultado. Nem há sequer espaço para a dúvida ou para o julgamento
abrangente. Não. Vão já prendê-lo a seguir. Essa lógica não existe. Esta estrutura é de apoio, porque
gera informações que podem ajudar a construir um puzzle. Gera peças do puzzle.
 
 Por outro lado, o conhecimento evoluiu muito depressa.
 
 Tem havido saberes novos, não só sobre questões tradicionais, mas sobre outras diferentes. Por
exemplo, trabalhamos muito com a Rede Europeia de Laboratórios de Ciências Forenses, da qual
também somos sócios fundadores, e partilhamos muitas metodologias e também grupos de trabalho
específicos. Um dos últimos desses grupos de trabalho é um grupo transversal e estranho.
 
 Porquê?
 
 Não é um grupo tradicional da biologia, da física, dos documentos. E porquê? Porque saber mais
sobre algumas coisas laterais às vezes é importante.
 
 Como?
 
 Se eu conseguir identificar, por exemplo, a pelagem de um animal que encontro na roupa de uma
vítima e a vítima não tem animais domésticos, mas aquele animal corresponde a um que costuma
andar ao colo do potencial suspeito e ele teve um contacto físico. Isto são coisas que há uns anos não
eram tidas em conta. Ia-se à procura de uma impressão digital ou de uma mancha de sangue para
determinar um grupo sanguíneo. Este grupo de trabalho tende a alargar os conhecimentos de outras
áreas e tende a abrir um novo campo de recolha de informação na perspectiva de que ela possa ser
útil. O que se faz aqui não é a determinação de verdades - falo no plural, porque nunca sabemos qual
é a verdade. O que aqui produzimos são probabilidades de verdade, que, conjugadas com outras
probabilidades, maiores ou menores, mais fortes ou mais fracas, hão-de permitir, ou não, construir
uma verdade.
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